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İLÇE HIFZISIHHA KURUL KARARI

Erenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 28/08/2020 tarihinde Erenler Kaymakamı Sayın Salih 
KA RA BU LU T Başkanlığında, Erenler Belediye Başkanı Fevzi KILIÇ, İlçe Sağlık Müdürü 
Uzm. Dr. Ömer BALCI, İlçe Tarım ve Orm an M üdürü İsa A LTAY . İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Ayhan ERSOY, Serbest Eczacı N erm in  K ILIN Ç 'ın  iştirakleri ile Kaymakamlık Makamında 
saat 11:00 'de toplanmış, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgınının, kamu 
düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık 
Bakanlığı ve Koronaviriis Bilim Kurulunun önerileri. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 
doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 10.06.2020 tarih 9138 sayılı genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki 
vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa 
çıkabilmelerine karar verilmişti.

İçerisinde bulunduğum uz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin 
' genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken 

önlemler ayrı ayrı belirlenmektedir.

İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13102 sayılı "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın 
Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" hakkındaki genelgelerine istinaden. İlimizde hasta ve temaslı 
kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki 
oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma 
kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;



Bu kapsamda İlçe İdaresi ve Teşkilatı Kanununun 32 / Ç maddesi ile Umumi 
Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca Erenler Kaymakamlığı tarafından, 
uygulanması amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 16 :30 - 19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını 
kullanmalarının yasaklanmasına.

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık 
olmayan 10:00- 14:00 saatleri arasında bulunmalarına. 10:00 - 14:00 saatleri dışında kalan 
saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına.

3 . 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece 
yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına.

4 . 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua 
merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

5 . 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara 
katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına,

6. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine(AVM ), çarşı ve diğer 
alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) kalabalık olmayan 10:00-  

14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 10 :00 - 14:00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş 
merkezlerine(AVM ). çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı 
marketleri vb) girişlerinin yasaklanmasına.

7 . 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında 
takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, 
tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman 
ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak 
katılmasının yasaklanmasına.

8. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde ak tif  olarak çalıştıklarını 
belgelemek kaydıyla alınan kararlardan m uaf  tutulmasına.

Diğer yandan:

' 9. İlimizde yapılan düğün, nişan, nikah ve sünnet gibi etkinliklerin başlangıç saatinden 
itibaren en geç 3 saat sonra bitirilmesine,

10. Kamu Kurulularında çalışan tüm personelin işyerinde maske takmalarının takibinden 
kurum amiri sorumlu olup, bizzat takibinin yapılmasına.
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Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korum a ve hastalığın yayılım hızını 
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronaviriis Bilim Kurulunun önerileri, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirilmektedir.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın 24.06. 2020 tarih ve 10116 sayılı Genelgesi ile; salgının 
kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. 
dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerimizde, m üm kün olan en kısa sürede 
tamamlanması. İçişleri Bakanlığı'nın 07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı Genelgesi ile de köyler 
ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat 
sınırlamalarının ilçe hıfzıssıhha kurul tarafından belirlenmesi istenilmişti. İçişleri 
Bakanlığı'nın 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgesi ile: salgının seyrinin takip edilerek 
artış ve azalışlara göre ilçe bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilmişti.
Bu çerçevede;

11. Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, 
ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek- 
içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına,

12. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulam ada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta 
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri uyarınca kusurun  
ağırlığına göre alt ve üst limitler dikkate alınarak işlem yapılmasına, ayrıca konusu suç 
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli 
adli işlemlerin başlatılmasına.


